
 کد ارائه در تیمز  نام درس   کد ارائه در تیمز  نام درس 

 0ds3uax استاد اکرمی   3زبان  12gdj1g استاد سامعی 1کد  1معارف اسالمی  

 zinb8lt (  6 )کدیاراحمدیاستاد    3  زبان انگلیسی ppwn6io استاد ادیب زاده  2 کد  1معارف اسالمی  

 8sc12zs تاریخ اسالم استاد غروی  xfs09li استاد سامعی 1اخالق و تربیت اسالمی کد 

 p2rq483 ده و جمعیت استاد سامعی دانش خانوا  3gnlhyl استاد سامعی 2تربیت اسالمی کد اخالق و 

 34autut معادالت دیفرانسیل استاد خلیلی  gvo4wax استاد صالحی  1کد   2معارف اسالمی 

 ketzaoa استاد خلیلی  و احتماالت مهندسی آمار 6rqmokr استاد صالحی   2کد   2معارف اسالمی 

 g3ahy41 ندسی استاد پارسافرریاضی مه q07t0hi استاد خواست خدایی  1انقالب اسالمی کد 

 enrni6t (2) کد  ایبیاستاد ن 1ک فیزی bpfny27 استاد صالحی   2انقالب اسالمی کد 

 ttfso8o ( 3) کد    ایبیاستاد ن 1ک فیزی ldyihal استاد صالحی  1متون کد 

 hyiikzc ( 4  ) کد   ایبیاستاد ن 1ک فیزی 795s2df استاد ادیب زاده   2متون اسالمی کد 

 nl20m0g (  2) کد   استاد نایبی 2ک فیزی dwv5foy استاد صالحی  2دانش خانواده و جمعیت کد 

 gr5lz7a ( 2استاد شکرابی )کد   1ریاضی عمومی  jj2z4ax معادالت دیفرانسیل استاد یاراحمدی 

 4um7ufu ( 3پارسافر )کد   استاد  1ریاضی عمومی  ln1a1ii آمار و احتماالت مهندسی استاد جمشیدی 

 4545c88 ( 4خلیلی ) کد   استاد  1ریاضی عمومی  cf1ye56 ریاضی مهندسی استاد جمشیدی

 v2rocwy ( 2کد   )  استاد شکرابی 2 ریاضی عمومی e9igx6u استاد کریمی  1فیزیک 

 6uqmn3f ( 1استاد فرجی ) کد    1زبان انگلیسی   iu4o63h استاد کریمی  2فیزیک

 nmuy7l1 ( 2) کد  استاد فرجی  1زبان انگلیسی   16zkr54 استاد یاراحمدی   1ریاضی عمومی 

 blltfwr ( 3اسالمی ) کد    استاد  1زبان انگلیسی   sdvcbx7 استاد جمشیدی  2 ریاضی عمومی

 kxlyx4w ( 4مدی ) کد  یاراح استاد  1زبان انگلیسی   07bty8p محاسبات عددی استاد خلیلی 

 ivyq11m ( 1استاد  اکرمی ) کد    3  زبان انگلیسی 6puyeau 1استاد اسالمی کد   2زبان انگلیسی 

 go9x6wc ( 2 استاد  اکرمی ) کد  3  زبان انگلیسی fszx54j استاد علی بابایی 1برنامه نویسی کامپیوتر کد 

 d7arihi ( 4)کد  یاراحمدیاستاد    3  زبان انگلیسی xdqdj6p استاد علی بابایی 2برنامه نویسی کامپیوتر کد 

   qydtqwx استاد صمدی   1 برنامه نویسی کامپیوتر کد

   bwpzsfo یاستاد صمد 2کد  وتریکامپ یسیبرنامه نو 



 


